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ה "וקוב' א� זרועי תאמצנו' 'מלא� פניו הושיע�'לכ� אז דייקא 
יכול לבני ישראל יותר ושכינתיה כביכול מטה ומנמיכה עצמה כב

ו שהיו בה� "משאר זמני� ודווקא משו� שה� ימי� קשי� ח
אוז� לא מסוגלת לשמע� ' לישראל צרות גדולות כאלו שאפי

ת מתמלא "השיכ הרבה עברו בה� ישראל קדושי� לכ� "וכ
רחמי� ורחמנות עליה� ואז כביכול השכינה משתתפת עמה� 

לחפש לנחמ� בצער� ברחמנות גדולה להסתכל בצער� 
א "ז יכול כאו"ע להמו� הע� עד שעיד"ת כביכול מוריד א"והשי

  ..ג"ס ברו"לפעול כט
היה דבוק כל ימיו  א"מ מלעלוב זיע"ק מוהרמ"מר� זקהשוכידוע 
אי� בי� א 'א וא� אמר על עצמו "ק ירושלי� תובב"בעיה

ולכ� הג� שהיו סיבות ) אני יהודי ירושלמי(' ירושליימער יוד
ז לא עשה זה עד שהתייע! ע� "א עכ"ר� לעבור לתשבגינ� הוצ

לטובת  ע שפקד עליו לעשות כ�"זי ה זווילעהר'ק רבי שלומק"הה
אבל תמיד היה דבוק , משפחתו וקהל החסידי� שציפו לו ש�

ו ולא הסיח דעתו ממנה ג� בהיותו "ק ירושת"במחשבתו בעיה
ק ג� היה דבוק "ק ובאבוה"והברוכמו שהיה דבוק ב, חוצה לה

ע "השבועות ואכ� לא עצר א' ז כשבאו ג"ועכ, ק"ירושלי� עיהב
להישאר חוצה לה ולא הספיק לו דביקות המחשבה אלא היה 

כי כל ימיו היה מבקש  ,תמיד בא לשהות בקרבה באלו הימי�
ק ועכשיו בא להיות קרוב "ת ישועת ישראל ובני� ביהמ"מהשי

 להיכלו לראות חרבנה מקרוב ולהשתת� עמה מקירוב מקו�
לראות החורב� בעיניו ולהוזיל מה� דמעותיו כמי , וקרבת הלב

שמתו מוטל לפניו להחיותו בתפילותיו ותחנוניו להחיש פדות 
  .'וע� ה' וגאולה לעיר ה

אצלו גיפערלע� ולהבדיל בי� החיי� ' הי' תשעה באב'יו� ובכלל 
לחיי� זכורני ימי� מקד� אי� היה אז נראה אצלו שאמנ� היו לו 

מחמת� אמר הקינות מאוחר אחר שכבר סיימו� ענייני� ש
א היו לו ענייני� "כי ה� אומרי� בזמ� הרגיל אבל הוא זיע הציבור

ז היה נורא "ע ועכ"ז בנפרד בפ"שלו ולכ� אמר הקינות אחר' הק
א מקורר ולא היה "שנה אחת שהיה מר� זיע' המחזה וזוכרני אפי

, ות נוראותז כשאמר הקינות היה זה בבכי"כ בקו הבריאות עכ"כ
וכ� תמיד היה אומר� בכאלו בכיות שממש לא , זכותו יג� עלינו

בזמני� אחרי� וא� לא באלו ' כ אפי"ראיתי מעודי אד� שיבכה כ
עד שבאמצע היה ' קינות'כ באמירתו ה"והיה בוכה כ, הקינות

  ..נעצר כי מרוב בכיו לא היה יכול להמשי�
ל� לקדש הלבנה ב כבר היה עני� שונה והיה הו"במוצאי תאמנ� 

אבל בשעתו , וכמו שנוהגי� היו� רבי� וטובי�' כותל המערבי'ב
א הוא זה "היה זה עני� דבר חידוש עד שאפשר לומר שהוא זיע

שחידש העני� והנהיגו בישראל עד שכהיו� הזה מלא הכותל 
ב מפה לפה ומכל חצרות החסידויות מי "המערבי במוצאי ת
לו עני� ואמירה אחרת ואז כבר היה אצ, שרק יכול בא לש�

מיט ברונפע� ש� בכותל המערבי כדי להיות מ�  �יוחילק לעקע
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   ע"ק פרשת דברי� תש"מוצש
  ב"ארה - בארא פארק

השבועות ' עתה בימי� אלו של ג הנה
ותשעת הימי� שהיו לישראל קדושי� ימי 
צער וחורב� ובה� עלו ובאו צרות רבות 

ואמנ� דווקא  ,ורעות על ראשי ע� הקודש
כ לכ� דווקא "� קשי� כמשו� שהיו ה� ימי

ע לכל "ת א"בה� ממציא כביכול השי
ישראל ולכל יהודי באשר הוא כי עמו אנכי 
בצרה ובכל צרת� לו צר וכשישראל בצער 
, שכינה מה אומרת קלני מראשי קלני מזרועי

המנחמי� ושנזכה לראות בנחמת 
ישראל וישועת ישראל בשלימות 

א "שפמעשה והיה , במהרה
א "ל למר� זיע"מה שא' הזכירו א

אז נענה מר� ', תשעה באב'ב
ב יודע "מ לעומתו וכי בת"מוהרמ

יני ב הר"בת, אני מה נעשה עמי
נישט ביי זי� וממילא איני זוכר 

מה היה אז וממה שאתה  כלל

 'ב' המש� בעמ

כל המתאבל על ירושלי� זוכה ורואה 
ל יזכה "לכאורה היה צ, :)תענית ל( בשמחתה

לראות בשמחתה לשו� עתיד שיזכה לראות 
ומהו זוכה לשו� הווה , בבני� ציו� וירושלי�

ל "ואולי י, ק שנשמח עמה"הרי אי� לנו ביהמ
' פ(' ת ישראלעבוד'ש ב"י מ"ת עפ"בעזהי
ועיקר העני� להתחזק ולאמ! את , ל"וז )מסעי

לבבו בעיתי� הללו לבלתי יפול ברשת 
ב "בת' ואפי, חלילה' ההתרשלות מעבוד ד

הג� שיש לבכות , שהוא חוש� למראה עי�
, במר נפש על כל אשר מצאתנו ביו� ההוא

מ יש לשמח לב המל� בשמחה העתידה "מ
במעשיו ' שבו יוולד מנח� ויגאלנו וישמח ד

ע "וע[. ל"עכ, והיתה לו המלוכה כימי קד�
א בעני� "ג מ"ש בעבודת ישראל על אבות פ"מ

ובזה יבואר הלשו� , ]ש"התיקוני� בימי� אלו עיי
שאפשר לזכות שעוד , זוכה ורואה בשמחתה

בהיותינו בגלות המר הזה ומקונני� על חורב� 
מ השמחה יאפו� אותנו על "מ, ק"ביהמ

, מקווה במהרה בימינוהגאולה העתידה וה
 ,ל"שכתב וז:) ב ס"ב( ס"חת' בחיוכעת ראיתי 
' ל כ"זצ מ אלמושנינו"מהר �ואמנ� הגאו

ישעיה ] (כל מתאבלי� עליה[שו אתה משוש יש
בלשו� דבשעת האיבול הוא שעת ) סו

דאילמלא דעתידה להבנות וזכרו�  ,השמחה
אבל ' עולה לטובה למעלה לא הי' ירושלי

 ,נשכח כמת מלב' והי ,מתעורר בנפשותינו
והיינו כל  ,כ בשעת האיבול שישו אתה"וא

ורואה עתה  הזוכ' המתאבל על ירושלי
וכיוצא בזה שמעתי . בשמחתה באיבול הזה

ל זכור "זצ מחצית השקלבש� הגאו� החסיד 
תזכור ותשוח עלי נפשי זאת אשיב אל לבי 

זכור תזכור ' י שאתה ה"ע' פי. על כ� אוחיל
ז תשוח עלי נפשי "עי לטובה' את ירושלי

כ "בהתעורר אבל וזאת אשיב אל לבי ע
ח שפתיי� "א ודפח"אוחיל כי בנה יבנה בב

  . וברו� שכיוונתי. ל"עכ, יושק
יש לנו לשמוח שמחה עצומה ונשגבה על וכ� 

שכלה חמתו בעצי� ובאבני� וישראל נמחל 
לה� עוונותיה� והיו לפליטה גדולה לחיי� 

מאמרי חודש תמוז ( בני יששכרוב. נצחיי� לעד
אמרו כתב הא ד )אב מאמר ב בי� המצרי� טו

ל כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו "רז
 ,)א"א ה"ירושלמי יומא פ(כאילו נחרב בימיו 

ל ביו� שחרב בית "יש לפרש דהנה אמרו רז
המקדש נטלו ישראל איפופסי� על 

היינו שנמחל לה� , )א ז"ר פי"ויק(עונותיה� 
חמתו על עצי�  י שפ�"עונותיה� והש

ויש לפרש כל , ואבני� כדי שיתקיימו ישראל
מי שלא נבנה בית המקדש בימיו הוה כאילו 

ומהראוי שימחול לו הקדוש , נחרב בימיו
ובכ� יש מקו� . ל"עכ, ברו� הוא עונותיו

לשמחה גדולה על מחילת העוונות בימי� 
ובפרט שבימי� האלו אפשר להתקרב , אלו

ש "כל השנה כמלבורא כל עולמי� יותר מ
מובא בעבודת (א "זיע המגיד הגדול ממעזריטש

כל רודפיה 'הרמז בפסוק  )ל"ישראל הנ
דהיינו כל מי שרוד� ', השיגוה בי� המצרי�

להמלי� את הבורא יוכל להשיג יותר דוקא 
למשל כי כשהשר , בימי� אלו בי� המצרי�

יושב בביתו אז אימתו מוטלת אשר לא כל 
כ א� "משא, מהאיש ואיש יכול לבא פני

השר עובר בשווקי� וברחובות חו! לפלטרי� 

ומזה נראה כמה היה צער� של . כזה מאמר יש ממנישמדבר 
ללבבו הטהור עד  וישראל קדושי� נוגע עמוק' שכינה הק

, שלא ידע כלו� מדברי� אחרי� ומהנעשה עמו ביו� זה
ז בשמחה צריכי� להיות תמיד שהנה החרב� איז "אמנ� עכ

קיי� עסק ולכ� בניי� טעג אי� להראות השמחה כלפי  נישט
ב עצמו צריכי� "בת' אבל בפנימיות אפי, חו! ולא ברחובות

להיות בשמחה וטוב לבב מרוב כל על שזכינו להיות שומרי 
 ע"זי ס"החתכ "וכמש, ביו� זה ובמצב זה' תורה ומצוות אפי

שהמצוה הראשונה לקיי� שחלה ) פרשת ויחי(ת "עה
ער שנעשה עכשיו בר מצוה היא המצוה להיות תחילה על נ

ל ששמחת המצוות היא "ס שס"ל שיטת החת"וצ, בשמחה
מצות עשה מדאורייתא היא מכוח הכלל של מכלל לאו 

ס אוי� אלע שלעכטע 'אתה שומע ה� כי בתוכחה שלעכט
תחת אשר לא "' ס אוי� אלע אידישע קינדער אי'גויי� גוט

ומכלל לאו , "ב כלא בשמחה וטוב לבב מרו"עבדת את ה
ת "אתה שומע ה� שיש חיוב לשמוח ולעבוד את השי

ס למצות "ולכ� מנה זאת החת בשמחה וטוב לבב מרוב כל
ואמנ� פוסקי� אחרי� חולקי� , ע מדאורייתא"השמחה כמ

ע אלא שצריכי� לשמוח ע� שאר "ע בפ"ל שאי� זה מ"וס
ולכ� ג� לפני הבר , מדרבנ�' ג מצוות דאורייתא וז"כל תרי

כ לא "א ,מצוה שאינו חייב ממש דאורייתא עליו לשמוח
נתחדש עכשיו מצוה זו ולכ� אינ� מחשיבי� זה כמצוה 

ז "ה צרי� לשמוח לפנ"ראשונה של הבר מצוה כי בלא
כ הרבה "ת כ"על שזכינו להיות יהודי� ונת� לנו השי ז"ואחר

ה לזכות את ישראל לפיכ� "שרצה הקב מתנות טובות
מלאכי� ושרפי� ' ות שאפיהרבה לה� תורה ומצו

ע לא זכו אליה� ואילו אנו "ת כל מעל"שעובדי� את השי
ואילו  ,צ כל המעת לעת בלי שו� הפסקה"מסובבי� בתומ

ממר� למצוה אחת וכבר איתא ' המלאכי� לא זכו אפי
היה מוכ� לתת  המלא� הגדול' אפיש א"זיע' ט הק"הבעש

ות ציצית את כל חיותו עבור שיזכה ולו פע� אחת לקיי� מצ
כ הרבה "ת כ"או איזה מצוה אחת אחרת ואילו לנו נת� השי

אות� ' כ הרבה פעמי� אפי"מצוות שיכולי� לקיימ� כ
כ כמה יש לנו לשמוח בה� "א ,מצוות עצמ� שוב ושוב

ת שנת� לנו אות� ולהיות תמיד בשמחה כל "ולשמוח בהשי
ולהבדיל א� מל� בשר , צ שחנ� אותנו"ימינו מרוב כל תומ

ת� לעבדו את טבעתו מעל ידו טבעת המל� שאפשר וד� נ
להשיג באמצעותה כל חמודות הממלכה הרי זה וודאי 
שא� יזלזל העבד במתנה הזו ויאחזנה בזול ופחות את זו 
המתנה היקרה שכוללת המתנות הגדולות והטובות ודאי 

כ הרי מדה טובה "א ,א� יזלזל ייחשב כמורד במלכות
ת כאלו מתנות טובות "מרובה שבהנמשל שנת� לנו השי

צ שצריכי� אנו להיות מלאי� "ויקרות עד מאוד שה� התומ
 'ב' המש� בעמ
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צומה בשמחה ת ומצותיו בשמחה רבה וע"בהשי' שמחי�

וטוב לבב מרוב כל וע� כל הצרות והגלות היינו שמחי� לכ� 
ושכר ' כ שכרינו מאת ה"ולכ� גדול כ' לעשות עמנו' הגדיל ה'

  .ה"כל ישראל עד אי� סו� ב
, דיש כל מיני מצבי� ד יכולי� להוסי� בצחות"עזהולכ� 

כ� הוא הדר� ' היינו שמחי�'פעמי� ' היינו כחולמי�'פעמי� 
כי מספיק השלושת ' ולשונינו רינה'ו בשמחה לעול� אנ

וג� בפנימיות צריכי� להיות , צ יותר"השבועות וניי� טעג וא
כי דווקא משו� , בשמחה ורק כלפי חו! אי� מראי� אז אותה

עמו אנכי ' 'ת כביכול מצטער עמנו בחי"שה� ימי צער והשי
ת כי "לכ� יש לנו לשמוח ולשמח כביכול את השי', בצרה

ולכ� דווקא עתה יש , בשמחה' בשמחה השכינה הקכשיהודי 
ת וירח� שיהיה זה שמחה "ואכ� יעזור השי, לנו יותר לשמוח

שלימה ה� בחיצוני ה� בפנימי ויהפכו ימי� אלו לבית יהודה 
ט ויבוא "וישראל לימי� טובי� וימי שמחה ומועד וחג ויו

משיח צדקינו לגאלינו ופתאו� יבוא אל היכלו האדו� אשר 
  .א"בקשי� מתו� שמחה בבאת� מ

*  
ק שבפנימיות מונח ג� עכשיו טובה "בספה' שאיבפרט 

ת "לכ� יעזור השי, גדולה באלו הימי� אלא שזה בהסתר
כהר� עי� שזה ' שיתגלו כבר פנימיות� הטובה והרי ישועת ה

כ "כ כש"לסבר את האוז� באיזה מהירות יכולי� להיוושע א
מ� שכבר יכולי� ב הוא ז"שמעכשיו הדריי וואכע� ועד ת

להיוושע בישועה שלימה עוד לפניה� וממילא שעד שה� 
יגיעו כבר יתהפכו כול� לימי� טובי� וישובו כל ישראל 

י וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו בשלוה ושמחה "לאר
ובמקו� להתייגע על המחיה ועל הכלכלה יוכלו , גדולה

� מוקשה בנחת והרחבה מנוחת הנפש והגו� "ליישב רמב
ת הכל יכול ורוצה "והרי השי, הדעת בשלוה ורגיעהו

כל ' בישועתינו יותר ממה שאנו חפצי� ולא יבצר ממנו ית
שהגאולה התעכבה לטובתינו ' ולכ� אפי, אשר יחפו! לעשות

ת הכל יכול וכולל� יחד "ז השי"עכ, שנזכה לתיקו� השל�
ויכול ג� להחיש הגאולה וג� שלא נפסיד התיקוני� בניקל 

כ� אנו מחכי� לביאת משיח בכל רגע ורגע בכל ושמחה ול
  ..יו� שיבוא

ו כמורד במלכות "כדי שלא נחשב ח שמחה עליה� 
ש שאי� עוד "ו במתנת המל� הגדול ית"המזלזל ח

מלבדו והוא מל� גדול על כל אלוקי� ונת� לנו 
טבעתו טבעת המל� ע� האפשרות כביכול 

ש ועול "עומ י קבלת"להמליכו בכל העולמות ע
צ וקיומ� שלנו ולהמליכו כביכול בכתרו כתר "תומ

ר מצוות שחננו מה שלא נת� לשו� "י כת"מלוכה ע
מלא� ושר� ושה� המלאכי� ושרפי� לא יכולי� 

 ,כ כמה עלינו להיות בשמחה תמיד"לעשות כלל א
ס כי בשמחה צריכי� "ל שלא כהחת"ולפיכ� ס

כא� פ יש שיטות לכא� ול"מ עכ"ומ, להיות תמיד
  .י� ומשבחי�ע מוד"אבל עצ� השמחה כו

ז ישועתינו כבר "הג� שאנו באלו הימי� עכוהנה 
ה "מ ע"ת וג� כבר אמר דוה"מובטחת לנו מהשי

את שיבת ציו� היינו ' מ בשוב ה"בתהילי� שיה
כחולמי� אז ימלא שחוק פינו ולשונינו רינה אז 

' לעשות ע� אלה הגדיל ה' יאמרו בגויי� הגדיל ה
ל "פ שרצ"ובצחות יל, מנו היינו שמחי�לעשות ע

כ תיכ� אז "ג היינו כחולמי�א� באנו למצב של ' אפי
ע בשמחה "כי צריכי� לחזק א ימלא שחוק פינו

, צ להוסי� עליו עוד"ב וענינו וא"תמיד כי מספיק ת
ולכ� צריכי� תמיד משמח זיי� שמובטחי� אנו 

את שיבת ציו� ומכוח זה כבר עכשיו היינו ' בשוב ה
  .מחי� ולשונינו רינהש

ק הרבי רבינו אלעזר מנדל מלעלוב "מר� ההמ' ואי
לפרש אלו הפסוקי� מקראי קודש כמי�  א"זיע

א "הוא בזמ� הגאולה הקרובה בב' אז יאמרו'חומר ש
שאז יהיו היהודי� בתכלית השמחה ומלאי� שמחה 

ק ושעשועי "בביאת משיח ב� דוד ובני� ביהמ
יות מוכתר בכתרי� ב שכולו טוב ולה"ותענוגי עוה

יגע 'הגדולי� שרק שיי� מיט די גרעסטע מוראד
ע מהו זה "ה� אוה' ז יאמרו בגויי�א'ולכ� , שמחה
להגדיל ולשמח ' לעשות ע� אלה' הגדיל ה'שכ� 

היו בשפל המצב  עכשיוכ את אלו היהודי� שעד "כ
כ גדולי� עד "די צוקלאפטע חברה נעשו פתאו� כ

שלה� ומה  להסתכל מגודל ההארה' א אפי"שא
כ ואז "ת כ"קרה לפתע שהגדיל� ונישא� השי

, כ ע� אלה"לעשות כ' יאמרו בגויי� למה הגדיל ה
' הגדיל ה'י הטע� ש"ואז תהיה התשובה מעמנו בנ

' תמיד ואפי' היינו שמחי�'משו� ש' לעשות עמנו
היינו 'בשעת הגלות שהיינו ע� שפל ונדכא ג� אז 

שלא היה אוחז  א"מ זיע"ר מוהרמ"ממר� אדמווכידוע 
אלא היה ' מהדר� לומר זמני� מתי יבוא משיח ה

מחכה לו כפשוטו בכל רגע שעכשיו הוא הזמ� שצרי� 
שהיה אחד שכל פע� אמר למר�  מסופרו, לבוא

ראוי שיבוא בה�  מ על כל מיני זמני� שעכשיו"מוהרמ
ז "א לא אחז מדר� זו עכ"והג� שמר� זיע, משיח צדקינו

א "אבל פ, ו"סבל אותו כדי לא לפגוע ולצער יהודי ח
א "שהוא הטריד יותר מדאי אז נענה מר� זיע אירע

 כ תקנה כובע חדש לקראת משיח"לעומתו נו א
מ מזה "כללי לא אחז מר� מוהרמ אבל באופ� .צדקינו

לומר זמני� לגאולה אלא היה תמיד בוכה ומבכה על 
גלות השכינה ומצפה בכל רגע שמעכשיו יבוא משיח 

  .צדקינו
ע ירח� "ידוע שכל ימיו היה בעל יסורי� גדול ושהרבשג� 

ובפרט בשנותיו , ויעזור ששו� בר ישראל לא יסבול מה�
ונות שכבר נפל למשכב והיה משותק בחצי גופו האחר

לפי השגת בני אד� עד  הקדוש היו יסוריו במדה כזו שלא
אי� הוא יכול לסבול , ר שלו"אולי הד, הושאירע ששאלו

ז להישאר במנוחת הנפש ולא לצאת "כאלו יסורי� ועכ
רוב שהוא בטוח וענה שזה מ, ו מרוב יסורי�"מגדרי הדעת ח

וא ממילא כבר שכל רגע יכול לבוא משיח וכשהוא יב
שה� יסורי� של רגע אחד  כ נמצא"איתבטלו כל היסורי� 

ז "ואפשר עוד רגע לסבול כי זה סבל רק של רגע אחד ועיד
  , מחזק רבינו את עצמו ומחזיק מעמד

מ בטוב והיה "והרמד אירע פע� שלא חש רבינו מ"עזהוכ� 
הפריערדיגע  כ נפגש ע�"ב ולאחמ"קשה לו הצו� של ת

את מר�  ק מאמשינוב"ושאל הה, ע"זי רבי ער'אמשינוב
לו ' מ אי� עבר עליו הצו� ונענה מר� לעומתו שהי"מוהרמ

צו� קל במיוחד היות שחשב כל היו� שעוד רגע משיח בא 
וכל זה  ,וכ� עבר אותו בניקל' כ אי� הצו� אלא רגע א"וא

שא� לא , ל דעכשיו יבוא משיח"אמונה חושית שהי מרוב
היה אמונה חושית ממש לא היה יכול לעבור עמה כאלו 

  .ל"סורי� רחי
ת דעכשיו יהא זה בחוש ובפועל שיבוא "יעזור השילכ� 

כהר� עי� ויהפ� חודש זה מיגו� ' משיח צדקינו בישועת ה
ת ירח� עלינו וישמח לכל "השי, לשמחה ומאבל ליו� טוב

י לחירות עול� ויקב! נדחינו "השבורי לב ויוציא כל אסירי בנ
ייש� שומר  הנה לא ינו� ולא'ק "י ובני� ביהמ"כול� לאר

י בשמירה גדולה ומעולה "וישמור את כל בנ, 'ישראל
וית� אלע ' מ שצריכי� לישועת ה"ועליונה להשמר מכ

ג לכל "נ ברו"רפואות שלימות וישועות שלימות בריהגוה
 זיסעי� בית מקדשינו ותפארתינו אוי� אכלל ישראל ובנ

 .אוי� אייביג פ�יאו

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה
  'א' המש� מעמ

        
שלו אז הוא קרוב לכל קרוב ויאזי� שועת כל 

וכ� הנמשל לדעת כי בזמ� הזה כי , הקוראי� בשמו
לכ� הרשות נתונה לכל ', כציפור נודדת מקנה וגו

, אד� להתקרב אל מלכו של עול� והוא פונה אליה�
את של ז יש לשמוח על הטובה הז"ולפי. ל"עכ

ה ואני "ש דוד המל� ע"ש וכמ"ית' ההקרבות לד
בכורות ( א"מהרשכ ה"מש' ועי, קירבת אלקי� לי טוב

ה עד הושענא רבה "א יו� שמר"כי כמו שהכ :)ח
א יו� "כ� ג� ימי כ ,תולדות ליבו� עו� וכפרה עליה�

באב היה תולדות ליבו� ' ז בתמוז עד ט"פורעניות מי
 ש הגלות מכפר"י� כמעונות כי הצרות ויסורי� מכפר

      .ש שהארי� בזה"עיי
ל "י, ב"להקריב לשכל עני� האבילות והשמחה בתוכדי 

, לעשיר גדול שחלה ולא העלו תרופה למחלתו משלי "עפ
, עד שמצאו רופא גדול ומומחה שהסכי� לבא לרפאותו

א� הסכו� שדרש בעד הריפוי היה לא פחות מכל ההו� 
וכל , נכסי� ומטלטלי� שהיה ביד העשיר כולל כל רכושו

אשר יש לו ית� לרופא ורק בתנאי זה יסכי� לבא 
ובלית ברירה הסכי� העשיר לזה הדבר וכל , ולרפאותו

והנה כי כ� בא , אשר לו ית� בעד נפשו להצילו מרדת שחת
הרופא והצליח לרפאות את העשיר ממוות בטוח וחייו 

לשל� לרופא  והעשיר קיי� הבטחתו, חזרו לו במתנה
והנה א� כי ברגע , וביתו נשאר ריק� מכל, טב שבמיטבממי

כ לא מש "אעפ, אחת נשאר ערו� מכל ויצא נקי מכל נכסיו
והכל , ממנו השמחה בכל עת על אשר זכה להישאר בחיי�

, היה כדאי לו בשביל שימשי� לחיות ולהתקיי� בחיי�

והנה בשנה הבאה אמרו לו בניו ובני משפחתו 
, דת הודיה על הצלתושמ� הראוי היה שיעשה סעו

ה העלה "שהלא היה על ערש דוי ללא תקוה וב
ויאה ונאה , ארוכה למחלתו וניצל ממוות לחיי�

להזמי� את כל בני המשפחה לשוש את� משוש 
והוא נענה להצעת� והכינו , בשמחתו הגדולה

סעודה גדולה כיד המל� וערכו שולח� ע� מעדני 
, �העול� מונחי� עליה מאכלי� ממאכלי� שוני
  , הכל לכבוד הנס הגדול שאירע להעשיר בהצלתו

בבואו לסעודה הנפלאה הזו וכטוב לבו והעשיר 
, בשמחתו הל� ליטול ידיו לסעודה המוכנה כראוי
והנה א� נטל ידיו לסעודה והסב בראש השולח� 

התייפח בפר! וילל , ובטר� יקח דבר מה לפיו
ואי אפשר היה להרגיעו , בבכי נורא בלי גבול

ונחלי דמעות זלגו מעיניו וקולו קול הנהי מבכיו 
ולא היה באפשרותו להציא , והבכי הול� וגובר

עד , שו� הגה מפיו להסביר מה זה ועל מה זה
, שבסו� הצליחו להוציא ממנו הסבר על יללתו
וכה אמר אמנ� שמחתי כה גדולה על שזכיתי 
להינצל ממחלתי ולהתקיי� בי� החיי� והנני שש 

א� בהעלותי על זכרוני , מאדושמח על כ� במאד 
וכמה עצו� היה הוני , את כל הרכוש שהיה לי

, ומעמדי היה בי� מצוקי אר! ועשירי תבל, וקניני
ומקומי בי� העניי� , ועכשיו נהפ� עלי הגלגל

ומהגביר הגדול שהייתי , והאביוני� המרודי�
הבעל צדקה הגדול ופתחי פתוח לכל דורש 

ת וחוזר על נהייתי עני המקב! צדקו, ומבקש
כל זה הביאני לפר! הבכי , הפתחי� לבקש נדבות

ו "הגדול ואיני יכול לתת שו� דבר מאכל בפי וק
מעדני� ומיני מטעמי� אינני מסוגל לנגוע בה� 

  , מרוב צער ויגו�
, ב"החזיו� הזה נאמר לעני� האבילות בתככל 

שאמנ� חורב� בית המקדש היה טובה גדולה 
 'ג' המש� בעמ
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        .לזיכוי גדול של הרבי�
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        .ספיקא של סכנת נפשות
חרותי� ימי החופש בד� נפשות , ז ואיל�"מתשס, שעברו מקרובבשני� בשני� בשני� בשני� 

ל בתאונות מחרידות שנבעו מטיולי� "ספו רחנאנקיות של בחורי חמד ש
        .ות שונותאוהפרתק, ונסיעות

ות דוקפואסונות , מדת הדי� מתוחה, שספסלי בתי המדרש מתרוקני�ו� ו� ו� ו� יייימכמכמכמכ
        .את המכניסי� עצמ� למקומות סכנה

בבי� "וג� , לציי� לשבח אברכי בחורי וילדי חמד שנפש� חשקה בתורהעלינו עלינו עלינו עלינו 
הבל פיה� בתורה מתקיי� את העול� במסגרת מוסדותיה� וישיבות " הזמני�
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        .ונותני� סדרי לימוד מועילי�, ימי החופשומקצרי� אלא מצמצמי� , ורוחניות

ונשמרת� "יקיימו נא ציווי התורה , ג� הצעירי� אוהבי החופש והטיולי�אבל אבל אבל אבל 
ק "אלא ידבקו בתוה, ולא יתקרבו לשו� מקו� סכנה" מאוד לנפשותיכ�

        .צלישמגינה ומ
        יוס� ליברמא�יוס� ליברמא�יוס� ליברמא�יוס� ליברמא�הרב הרב הרב הרב 

 ו"תירושלי� ירושלי� ירושלי� ירושלי� 
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 ק"הה דודו בשם א"שליט מבעלזא ר"אדמו ק"כ סיפר
 מיני שני היו מלובלין החוזה אצל: ע"זי א"מהר

 ועמדו שטריימל שחבשו' חסידים שארפע, 'חסידים
 ספודיקעס שחבשו פשוטים וחסידים. ההראשונ בשורה
 הרבי של השולחן עריכת בעת שבת בליל א"פ. לראשם

, ספאדיק לבוש' שהי אחד חסיד נכנס, מלובלין
 לו שלח מרק אכילת לאחר. התנור מאחורי והתיישב

 לאכול גמר וכאשר, שלו המרק צלחת את' הק  החוזה
 זה: ואמר' הק החוזה ונענה הצלחת את ק"המשב החזיר

. שלי מהמרק לאכול בכדי רק לכאן שבא משיח' יה
 לחפש יצאו מיד, אלו דברים' הק החוזה אמר כאשר
 מלובלין ק"הרה פטירת לאחר, מצאוהו ולא האיש אחרי

 השיסעל את מבעלזא ע"זי שלום ק רבי"הה  קנה ע"זי
 משיחס' זו לצלחת קוראים והיו, מרובים בדמים
  .''שיסעל

*  
 מאוסטילא יוסף 'ק ר"ההל נודע אחת פעם כי מספרים

 ולהינפש עירו דרך לעבור עומד מלובלין 'החוזה הק כי
 הוא. אצלו יתאכסן החוזה כי יוסילי' ק ר"הה רצה. שם
, אחרים של מיטה על עולה לשכב שכשהחוזה ידע

 כן על; "דקירות מרגיש אני" ואומר צועק הוא לפעמים
 מיטה לעשות וציוהו שמים ירא אחד נגר אליו קרא
 עשייתה קודם שיטבול וציווהו, הרבי בשביל החדש

 לא מתחילה, הזה הנגר. טהורה במחשבה אותה ויעשה
 לסרב בנפשו עוז הרהיב ולא, הזה העסק כל לו נעם

 בשפלות המיטה את עשה הוא. יוסילי' ר לפקודת
 הקדוש מיהו ביודעו, גדול לב ובשברון ובהכנעה

  .עליה שישכב
 לקראתו יצא יוסילי' ור, מלובלין החוזה בא ימים לאחר
 הוביל יוסילי' ור, נענה החוזה. אצלו שיתאכסן ובקשו

. עבורו במיוחד שהוכנה המיטה הוצבה שבו לחדר אותו
 אוי: "לצעוק החל המיטה על החוזה ששכב ברגע

 לחוזה להציע יוסילי' ר רצה". דקירות אוי, דקירות
 גם שמא, כך לעשות ירא אבל, שלו מיטתו על שיישן

 לעבור לו הציע לבסוף. בדקירות החוזה ושיח שם
 כשקם. מיד נרדם ושם נענה החוזה. שלו במיטתו לישון

. שלי האיברים בכל החייתני: החוזה אמר השינה מן
, רבנו על לי חידוש: "את החוזה ושאל יוסילי' ר תמה

 ירא איש הלא; לו שדוקרת החדשה המיטה על שאמר
: הרבי לו בהשי" ?רבנו בשביל לכתחילה עשאה שמים

 ממנה שנודף אלא, היא כשרה המיטה! וחלילה חס"
, המצרים בין שנעשתה מחמת, שחורה מרה של ריח

 על מתעצב והיה שמים ירא היה והנגר, הימים בתשעת
  ". עשייתה בשעת המקדש בית חורבן

*  
 תום עם, מלובלין החוזה של רבינו מותו כי אחרמסופר 
 על, ביניהם לגור היורשים הפילו. האבל ימי שבעת

 רבי ק"הה בנו של בחלקו. לו שנשארו הדברים מעט
 ומורה האבנט, השבת נפלו בגדי מטולטשין יוסף

 בית תחת אותם הוא נטל. מלובלין החוזה של השעות
 החל בדרך .שלו לעיירה חזרה ללכת והתחיל שחיו
 לפונדק נכנס, ברירה לו הייתה ולא זלעפות גשם יורד

 ולן ערב ארוחת שם אכל ,פסק לא ומשהגשם דרכים
 קם הבוקר וארוחת התפילה לאחר למחרת. במקום

. במה להתפרנס ולא נשאר לו מאומה ,על רופאים ורפואות -ההם 
איזו פרנסה והתאכסן כדרכו בימי ' נסע לוורשה אולי יזמן לו ה

אכל ושתה במלון , שבועות שהה שם איזה. מפוארעושרו במלון 
בונם שלא יהיה חס ושלום ' נצטער מאוד ר. ובכיסו אין פרוטה

. ובכה במר נפשו, חילול השם על תלמיד חכם כמותו שלא ישלם
בשר , המלון לשאלו מה יסעד היום בתוך כך נכנס אליו משרת

כשפסק לבכות בא . ומשאלה זו בכה עוד יותר, אווז או מין אחר
ל בהצעה שיהיה קופאי 'אליו שליח מהגבירה המפורסמת תמר

 .והיא תשלם לו משכורת שש רובלים לשבוע, שלה 'יבעסק

יתברך ופתח לי בחזרה ' משמע שכבר עזר לי ה" :בונם' אמר ר
ובכן , בונם כבתחילה' הרי אני שוב ר, וון שכןשערי הצלחה ומכי

 ".אינני רוצה להיות פקיד שבועי ואני רוצה להיות שותף בעסק

חרה אפה על העזתו , בונם' כששמעה הגבירה תשובת ר
ישב , בונם בגודל אמונתו' אבל ר. שלחה אליו שום דבר ולא

יתברך שבודאי ' ובטח בה, ודהבבהשקט ובשלווה על התורה והע
אחרי כמה ימים שלחה הגבירה להודיע לו כי היא . עזר לוכבר 

ואף נתנה לו סכום כסף חשוב לשלם את כל , מרוצה שיהיה שותף
בונם ' נסע ר .ובאותה שנה הרוויח בעסק סכום גדול, חובותיו

 :חוזה"מלובלין ומיד בפתחו את הפתח אמר לו ה" חוזה"בחזרה ל
אבל על בכיות , אמנם אמת הדבר שכן נגזר עליך כאשר אמרתי"

 ".ודמעות לא דברנו

. הפונדק בעל שאל? ותשלום. ללכת וביקש
 כל לי אין – ואמר בחפציו יוסף רבי חיטט

 מה לך בחר, אלה חפצים בידי יש אבל, פרוטה
 וקרא בחפצים הפונדק בעל התבונן. שתרצה
 של השבת בגדי את מיד פסלה זו. לאשתו
 אין לבעלי ממילא -  אמרה כי, לובליןמ החוזה

 לקחת הסכימה אך, אותם ללבוש הזדמנות כל
 בו נראה שלא למרות )שעון(השעות  מורה את

 ובעל לדרכו הלך יוסף רבי .מיוחד משהו
 אותו ותלה השעות מורה את לקח הפונדק
 עובד שהוא ראה כי עמו משתעשע והיה בחדרו

  .כהלכה
 רבי ק"הה וםלמק הגיע אחד ויום שנים עברו
 – במקום ללון ע וביקש"זי  מראדושיץ בער דוב

 עסוק אני שכן שקט חדר לקבל עלי אבל
 בעל בו התבונן. הפונדק לבעל אמר, בלימוד
 אם אלא, כזה חדר כל לי אין – ואמר הפונדק

 הקדוש האורח הסכים. בחדרי ללון כבודו יואיל
 בעל. הפונדק בעל של בחדרו ללון ונכנס

 לאחד נכנס ובערב לעבודתו הלך הפונדק
 גדול שרעש אלא, לנוח וביקש האחרים החדרים

 פעם מדי מחדרו בקע שמחה ושירי ריקודים של
 ולבקש לחדר להתפרץ ביקש כבר הוא. בפעם

 את ויפסיק עליו שירחם המעלה רם מהאורח
 כך. התאפק זאת שבכל אלא וריקודו שירתו

 למחרת .וריקוד בשירה האורח על הלילה עבר
 באיחור קם, להירדם הפונדק בעל הצליח וקרבב

 דוב ק רבי"הה קרא. לעבודתו והלך התפלל
 לך מנין, לי אמור – ושאלו הפונדק לבעל  בער

 כיצד הפונדק בעל לו סיפר? הזה השעון
 הרב לו אמר. הזה השעות מורה לידיו התגלגל
 מאותן, בידיך גדולה מציאה, לך דע – הקדוש

 הוא השעון. תהדעו בהיסח הבאות מציאות
 לשאר ובניגוד מלובלין החוזה ק "של הה שעונו
 ההולך הזמן את המראים בעולם השעות מורי

 החוזה של שעונו הרי, המיתה שעת עד ומתקצר
 שהגלות לעולם ומבשר מצלצל מלובלין

 עד שנותר הזמן ומתקצר, והולכת מתמעטת
 הייתי לפיכך, צדקנו משיח שיבוא עד, הגאולה

  .הלילה כל ושמח רוקד
 מדור עובר מלובלין החוזה של שעונו ואכן
 שומרים והם הפונדקאי של במשפחתו לדור
  .עמו ושמחים משמר מכל עליו

*  
מלובלין שבמוצאי " החוזה"היו אצל והגים נ

כ נכנסו אליו כמה אנשים לשאול איך 'יוה
ולכמה מהם היה , שלהם" החתימה"הייתה 

ברבות ש -  בונם' ר ק"ההפעם נכנס אליו . משיב
לשאול על  - הימים היה הרבי מפשיסחא

בשנה זו תפסיד כל  ":חוזה"השיבו ה ,"חתימתו"
  .וכך היה". מעותיך
אשתו וצאצאיו , שנה היו כל בני ביתובאותה 

חולים גדולים והוציא את כל רכושו שעלה 
סכום גדול בימים  -לאלף חמש מאות רובל 

   'מלובלי� 'הק החוזה' -ע"הלוי הורובי% זי יעקב יצחק ק רבי"הרה
  ]'חלק ד[ )ה"תקע( אבתשעה ביומא דהילולא 

 
 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

ר "רבי מנח� ב )ט"תשכ(חסדי יהושע ' ר אברה� יוס� גרינוואלד מחוסט ב"רבי יהושע ב –
  )ד"תצ(רבי מרדכי חסיד מחכמי הקלויז בברודי  )ד"קל(אב ' א בז"צידה לדר� י' זרח ב

  )ז"תקט(ד קאמארנא "ר נת� הכה� אב"רבי צבי הירש ב
  )נ"תק(בני� שלמה  –ר שלמה "רבי נת� מפרנקפורט דמיי� ב

  )ר"עת(ערוגת הבוש� ' ר עמר� מחוסט ב"ב גרינוואלד רבי משה –
ד "ס אב'ר נחמ� ליפש"הוראדנא ולובלי� ב, ד דובנא"אב ! ראפפורט"רבי שמחה כ

רבי פינחס  )ה"תקנ(ר לייבוש מזלאטשוב "רבי ישכר דוב ב )ח"תע(קרעמני! ועוד 
ר "רבי יעקב טויב מיאבלונא ב )ט"תרע(אהר� ' ר גדלי"ד ב"ראבינאויטש מסאקאליבקא הי
 ר שמואל"� ברבי שמחה בונ )פ"תר(המגיד מטריסק ' משה יוס� מגזע קאזמיר ותל

ר יהושע "ב ד"הי רבי אלעזר רוזנפלד מאושפצי� )ו"תרפ(מטרסדור� ד "אב עהרנפלד
' ר ב� ציו� הלוי דינקלס ב"רבי חיי� יוס� ב )ש"א ת"ג וי"שת( ח מצאנז"חת� הד מקאמינקא

   )ו"תשל(יוס� אמונות יוס� דעת 
  )ס"תש(נתיבות שלו� ' ר משה אברה� ב"מסלוני� ב ברזובסקי רבי שלו� נח

ד "רבי מרדכי גינצבורג אב )ח"תרנ(הסבא מקל�  ברודא ר ישראל"רבי שמחה זיסל זיו ב –
רבי שמואל שמעלקא  )א"תקצ(ד זלאטשוב "רבי זלמ� אב )ח"תמ(בריסק רבו של אב� העזרי 

ר משול� זלמ� "רבי חנו� העני� דוב מקוידינוב ב )א"תרס(ר יצחק מבראד "רובי� מסערט ב
ש מניקלשבורג "ר' ר יעקב תל"רבי מיכאל גליקלי� מנאנאש ב )ח"תשל(יוס� מטופורוב 

מ מנדבורנא "ר אהר� משה חות� ר"ד יאס ב"רבי שמואל שמעלקא טויבש אב )ט"תר(צ מרופשי! "א מקאליב ורנ"רי
  )ו"כח הביא שנת תרכ' נצר משרשי� עמ' ח ובס"תרכ(

  )ה"תקע(הלוי הורובי!  יוזעפו�ד "אב ר אברה� אליעזר"ב הלוי החוזה מלובלי� רבי יעקב יצחק –
, ענסק'א מליז"ר' רבי משה דוד לידא מווייסליט! תל )ה"תקכ(ברכת יצחק  –ד באניהאד "רבי יצחק זעקיל שפיט! אב

רבי  )ט"קפ(ר מתתיהו "ד פאריז ואיטליא ב"רבי יוחנ� טריווש הגדול אב )ח"תקפ(מ מנעשכיז "ור' החוזה והיהודי הק
  )ח"תרי(המגיד מקאזני! , האוהב ישראל, החוזה' תל -ר דוד"צא ווארשא בגבריאל הורווי! ממאגליני

יבוז 'רבי דוד פורקעס מגיד מישרי� ממעז .ת"אברבנאל עה –ד� יצחק אברבנאל  .)ט"א שנ"ב(יששכר ב� יעקב אבינו  –
' תל –ר משה "לא ברבי אריה יעקב מסמי )א"ט הביא שנסתלק בתקל"היכל הבעש' ב בקו"תקל(א "זיע' ט הק"מר� הבעש' ותל

ר מרדכי זאב "ד גלוסק ב"רבי אברה� צבי מרגליות אב )ז"תקפ(י מסמילא "ת ר"שו -ש משפיטווקא"הקדושת לוי ורי
רבי  )ה"תרפ(דברי שלו� , שפתי –ר אורי "סאמבור ב-רבי שלו� הכה� יאלעס מסטריא )ג"תרע(קר� אורה  –מקאלביעל 

רבי יעקב טווערסקי מהארנסטייפל  )ב"תש(ר אברה� מוויעליפאלי "ד שענדישוב ב"ד ראב"יוס� חיי� פרענקיל הי
  )ג"תשל(ר ב� ציו� יהודה לייב "ד מילוואקי ב"אב
  )ד"תרכ( הבת עי� ועוד' ר מאיר הלוי מבראהי� תל"ב פלח הרימו�' רבי הלל מפאריטש ב –

   )א"תש(ב לייב מטריסק ר יעק"ד ב"אריק הי'רבי דוד אהר� מז )ז"תרס(ר שלמה מפטרבורג "רבי יצחק בלאזר ב
ר ישראל מסטולי� חת� רבי "ד ב"רבי אהר� פרלוב הי )ו"תשכ(ר שמעו� שלמה "רבי צבי אריה אברה� לנדא מאליק ב

  )ב"תש(נת� דוד מפורצובה 
ש מקרלי� "ר אהר� שותק מזעליחוב חת� ר"רבי משה בער מסטאלי� ב )ז"תקצ(ד בריסק "לייב קצנלבויג� אב' רבי ארי –

  )ו"תרמ(ר מנח� מאניש חת� המגיד מטריסק "בי אפרי� זלמ� מרגליות ממאציוב בר )ז"תר(
  )ט"תרצ(ר אברה� משה מראספשא "קאליש ב -וולטפרייד מוואליא' רבי ישעי

  )ג"תש(ליקוטי יהודה ועוד  –ר יצחק דוב "! דבודפעסט ב"רבי חיי� יהודה שלעזינגער מו
  )א"תשי(� רבי מאיר מקרעטשני� ר יצחק חת"ד ראמא� ב"רבי שלמה אייזיקזאה� אב
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זכותו יגן 
עלינו ועל 
כל ישראל 

  אמן
 

  ''בב' ' המש� מעמהמש� מעמ        --------דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה

ונמחל לה� עוונותיה� , ה חמתו בעצי� ובאבני�ועצומה לכלל ישראל על שכיל
ועל כ� יש לשמוח שמחה , ובכ� ע� ישראל חי וקיי� ולנצח, והגלות מכפר עליה�

וזכינו , ה"על שנשארנו בי� החיי� חיי� נצחיי� בני� למקו� ב, עצומה עד מאד
שבאפשרותינו להמשי� בקיומינו לעבוד את בוראינו בתורה ועבודה ובקיו� 

  אי� די בפינו ו, המצוות
א� מנגד בהעלותינו על זכרונינו , ה על הצלה הזאת שהגיענו"ולהלל להקבלהודות 

ק היה קיי� וירושלי� על תילה בנויה יפה נו� משוש כל "את מצבינו בזמ� שביהמ
כל , ומה יפו פעמי� בנעלי� העליה לרגל ועבודת הקרבנות ושירת הלויי�, האר!

עלה רמה ונשגבה אשר אי� לתאר ואי� לשער גודל והיינו במ, זה היה נחלתינו בעבר
ק ירד ירדנו פלאי� ולקינו "ומאת חסרנו כל אלה ונחרב ביהמ, רוממותינו שהיה לנו

ואנו נעי� ונדי� בי� הגויי� ואי� לנו מנוחה מכל התלאות והיגונות , בכפליי�
ר שה פזורה בי� שבעי� זאבי� המבקשי� לכלותינו בכל דור ודו, העוברי� עלינו

ואי� יערב לנו מאכל , ואי� לנו להישע� אלא על אבינו שבשמי� המצילנו מיד�
ב החסרו� והעדר הטוב הנפלא שהיה לנו בבני� "וזהו עני� האבילות בת, ומשתה

על א� , ק זה מונע מאתנו ביו� זה מאכל ומשתה וכל עניני� של שמחה"ביהמ
ו שבשמי� ולא עזבונו שבתו� פנימיותינו אנו שמחי� ועליזי� שאנו בני� לאבינ

   .ש לעד ולנצח נצחי�"רחמיו וחסדיו ואנו חיי� וקיימי� לפניו ית
, הפרוש צהלתו בפניו ואבלו בלבו, ל"כתב וז )ד"שער הפרישות פ( הלבבותחובות וב

ולא תהיה , הנה צהלתו בפניו אי� הכוונה שהצהלה תהיה רק בחיצוניות בלבד
לאד� הישראלי במה לשמוח ובכל אלא הכוונה שבאמת יש לו , צהלה אמיתית

מצב ומקו� וזמ� שהוא לא ימנע עצמו מלשמוח על שזכה להיות נמנה מע� אשר 
ה ישראל לסגולתו ולא ימיר אותנו ולא יחלי� לנצח נצחי� ובי� כ� ובי� - בחר לו ק

א� , ועל זה יצהל פניו תמיד צהלה אמיתית על טוב גורלו ונחלתו, כ� קרויי� בני�
ת ועל העדר השלימות הנרצה "אג תמיד על חסרונו בעבודת השיאבלו בלבו שיד

ובנוס� על הצהלה שבפניו יגיל וישמח בפנימיות , בקיו� המצוות ולימוד התורה
וזוהי העבודה התמימה , עומק נפשו על כי נפשו קשורה בחיי החיי� לעולמי�

 .והישרה

רבינו והל א
' הק

  מלובלין
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  057-796-2493: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

  הבוחר בשירי זמרה: בנושא
  
  א"המחנ� הדגול הרב שטר� שליט' לכ

רוא מדי שבת בשבתו כא� באר% הנכר נהני� מאוד לקאנו 
ב את השיחות הנפלאות שה� מאוד אקטואליות "שבארה

לאחר שנגעת� בנושא של ספריות וקריאת ספרי  .ומרתקות
מתח לילדי� באופ� מאוד פרטני וקולע למטרה וללא משוא 

מ אודות נושא "כ ורו"רצינו לשאול חוות דעת ממע, פני�
ובפרט שאנו , במחלוקתכ "כ' השנוי, החסידית' מוזיקה'ה

נכנסי� כעת לקראת הימי� ימי בי� המצרי� שיהפכו מששו� 
ע� זה ד חינוכית בנושא מעומ"רצינו לדעת חוו, ה"לשמחה בעז

ק "וזאת לאחר ששמענו מכ, שבו הפרו% מרובה על העומד
א שהתבטא בעת רעווא דרעוי� "ר מסקולע� שליט"אדמו

צאצאיה�  שכאשר הורי� מגיעי� מעול� העליו� לשמחת
הרי בראות� את צורת השמחה המעוצבת , ק"ככתוב בזוה

ולא נחה , י המוזיקה ה� בורחי� חזרה לעול� העליו�"בעיקר ע
  .דעתו עד שכינה את המוזיק בש� מזיק

מאוד א� כבודו יואיל בטובו להבהיר לנו עניי הדעת על נודה 
מה יצא הקצ0 וכיצד נדע להבחי� בי� תכלת לקלא איל� בנושא 

  .ב"ש ארה"אחד מאנ.  וב זהכא
? ק שירה מה היא"כל נברר במקצת מהמובא בספהטר� 

ז "ואולי לפי? שמחת חת� וכלה מה היא? זמרה מה היא
במקצת נבי� מדוע יצא הקצ� וכיצד נדע להבחי� בי� תכלת 

  .לקלא איל� בנושא כאוב זה
א "שליט שלמה יוס0 אובי%' ח ר"הרהס "הדגול צמידידי 

 )ד"תשס(" כות זמירות שבת מעלת הזמירותסדר הלי"בספרו 
בהקדמתו המתוקה מדבש מצטט במקצת לשונות הזהב 

  .ונצטט כא� לענינינו כמה מה�, ק"מספה
', בכל דרכי� דעהו לאהבה את ה: ל"וז' ספר חסידי�'בכתב *

ואותה , אותה אהבה קשורה בשמחה, שהנפש מלאה אהבה
וכל חיבת  .שמחה מברחת בלבו נעימות הגו� ותענוג העול�

בכל ' שעשוע ילדיו כלא היו כנגד שעשוע לב האוהב את ה
כדי למלאות , גורמת לו להנעי� זמירות' ואהבת ה. 'לבבו וכו

: כותב )מאמר שני(בספרו ' כוזרי'ה. *'לבבו לשמחה באהבת ה
כי תורתנו נחלקת בי� היראה והאהבה , כללו של דבר

בה את ואי� כניעת� בימי התענית יותר קרו.. והשמחה
כשתהיה  - האלוקי� משמחת� בימי השבתות והמועדי�

' כוזרי'מביא את דברי ה ש"הריב. שמחת� בכוונה ובלב של�
הכוזרי מסיי� . ומציי� וכמה היטיב אשר דיבר בעל ספר הכוזר

 -תעבוד ב� השמחה אל הניגו� והריקודוא� : את דבריו וכותב
מובא  'ע% הדעת טוב'בספר *. היא עבודה ודביקות האלקי�

והיה כנג� המנג� ותהי עליו 'על הפסוק ' הק ט"מר� הבעשבש� 
שהמנג� יפה יש לו פניות בשעה , שבדר� כלל נראה. ''יד ה

וזה , לכלי שעליו מנגני� אי� כל פניות, לעומת זאת. שהוא מנג�
, כאשר המנג� יכול לנג� בלי פניות כמו כלי הנגינה', כנג� המנג�'

סימ� לאוהב : כתוב ת"רל' ספר הישר'ב. * ''ותהי עליו יד ה'אז 
' יסוד העבודה'ק בעל "ואמר הרה. ששמח בשמחת אהובו

שיו� השבת הוא כביכול זמ� שמחה אצל , ע"מסלוני� זי
בזמ� אמירת השירות ה ולכ� מצוה לשמוח בו ובפרט "הקב

בשבתות ומועדי� : 'פלא יוע%'וכ� כותב ג� ה* .והתשבחות
ישורר על שולחנו  וכל אחד ס"ראוי להרבות בשירות בביהכנ

' וזה עבודת ה, דבר בעיתו מה טוב, מעניני דיומא שירי� נאי�
בזה וזוהי  שכל מלאכי מעלה משתמשי�, חשובה מאוד

 .'וכו' וכול� פותחי� את פיה� בשירה ובזמרה' - עבודת�
ל מזהיר ג� את העוסקי� בתורה על "ז משה ב� מכיררבינו *

גדל בעיניו לומר אני תורתי ולא ית: ל"וז, חשיבות הזמירות
כי לכל אחד יש לו עני� . מה לי ע� אלו הענייני�, אומנותי

מה שמועילה התפילה לא יועיל הלימוד , וסגולה בפני עצמה
ושניה� כאחד טובי� , ומה שיועיל הלימוד לא יועיל התפילה

  ..)סדר היו�(. וצרי� לאחוז מזה ומזה אל תנח יד�
בספרו של , ח עצו� וחשיבות גדולהלניגו� בלי מילי� יש כוג� 

שיש , )בשלח(ע כתוב "מקוסוב זי' אהבת שלו�'ק בעל "הרה
, ללא דיבור, י ניגו� בלבד"זמני� שיש להכניע בה� את הרע ע

וכ� הוא ג� מפרש הפסוק . כי היכל הנגינה הוא גבוה מאוד
דרשוהו  .)ברכות ו(ל "שחז' לשמוע אל הרינה ואל התפילה'

�        פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו

        הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� 
        מחנ� ויוע" חינוכימחנ� ויוע" חינוכימחנ� ויוע" חינוכימחנ� ויוע" חינוכימחנ� ויוע" חינוכימחנ� ויוע" חינוכימחנ� ויוע" חינוכימחנ� ויוע" חינוכי

היא מלשו� שיר ושבח ' רנה'. הא תפילהבמקו� רינה ש� ת
  .כמו שהוא שומע תפילה' ישמע ה, ג� ללא בקשה, ובה� בלבד

ע היה אומר שניגו� בלי "זי יעקב יוס0 מסקוירארבי ק "הרה*
מילי� אינו מוגבל ולכ� מסוגל הוא לעורר את לב האד� 

הוא היה אומר . יותר מניגו� ע� מילי�', ולהלהיבו לאהבת ה
ה� ניגוני� בלי ' זמירות'זמירות ע� מילי� ו ה�' שבחות'ש

: 'ברו� שאמר'ובכ� הוא פירש את המילי� מברכת , מילי�
 )בלי מילי�(ובזמירות  )ע� מילי�(אלוקינו בשבחות ' נהלל� ה'

וזה ג� פירוש . כי יש בה� כוח לעורר את פשוטי הע�', נגדל�
ולזמר  )בזמירות ע� מילי�('' טוב להודות לה' )תהלי� צב(הפסוק 
מצוות השירה היא . *גבוה עוד יותר - 'עליו� )בלי מילי�(לשמ� 

כבד ' )משלי(ל את הפסוק "ג� מדברי סופרי� וכפי שדרשו חז
אל תקרי . אפילו מקול ערב, מכל מה שחננ� -'מהונ�' את ה
ע היה "זי מקארלי�' בית אהר�'ה. *)י ש�"רש(' אלא מגרונ�מהונ� 

עומדת שהשירה  -'נהתשורי מראש אמ'מפרש את הפסוק 
עוד כתוב . בראש להביא את האד� לאמונה הגבוהה ביותר

' ק ר"הרה. *שהזמירות ה� הכנפיי� לסעודת השבת, בספרו
י ניגו� יכולי� לפתוח את כל "שע, ע היה אומר"זי נפתלי מרופשי%

כי כל הניגוני� מקור� , י עצבות סוגרי� אות�"וע שערי השמי�
והטומאה אינה יודעת לנג� כי היא . מהיכל הנגינה, ממקור קדוש

ר נפלו ניצוצות הנגינה יחד ע� "י חטא אדה"ע. מקור העצבות
ועבודת הצדיקי� היא להחזיר את . ק לרשת הקליפה"כל הניצה

ק "הרה. *הניצוצות הנעי� ונדי� למקומ� ושורש� בקדושה
והשיר שהלשו� היא קולמוס הלב , ע היה אומר"זי' בעל התניא'

ע כותב "זי יטומיר'מז' אור המאיר'ובעל . הנפשהוא קולמוס 
שהלב אינו יכול , ה בוחר בשיר הפור! מכלי הלב"שהקב, בספרו

אלו השיריי� של הזמירות ', הבוחר בשירי זמרה'וזה . להטמינו
ע "זי מנח� מנדל מקוסוב' ק ר"הרהמשמו של . *'שבה� בוחר ה
ד שבעול� העליו� יש היכל אח ק"זוהמבואר ב: מובא שאמר

גבוה על גבוהי� הנקרא היכלא דניגונא וכל בני היכלא הרשומי� 
ה� נשמות ישראל הקדושי� היודעי� והמכווני� לשיר בקול ש� 

  ..ל מל� יוצר כל-כדי לתת שבח יקר וגדולה לא, בגילה ורנ�
ידוע שכל עיקר שורש ומקור הניגוני� שאנו מנגני� והנה 

עומדי� , ו במקדשומזמרי� לשמו יתבר� הוא מכוח הלויי� שהי
י כ� היו מדובקי� בו יתבר� יותר "וע. בדוכנ� לשיר� ולזמר�

שלכ� נקראו לויי� מלשו� , י ושמ� מוכיח עליה�"מכל עדת בנ
 -אהבת שלו�(. שהיא לשו� דביקות', וילוו עלי� וישרתו�'

  .כ"ע. )בהעלות� בש� שפתי צדיקי�
וד ממנו נקח לעב' שער אהבה פרק י ראשית חכמה ק"בספה* 

א הרבה לצטטו "ני! שליט'ר מויז"ק אדמו"יצויי� שכ. 'את ה
שירה וזמרה מה , מזה נבי� במקצת, בהזדמנויות שונות

אחרי שמבאר עבודת המלאכי� וצבא השמי� בשיר ורנ� ..היא
והעיד לי מי ששמע וראה אנשי� : "ל"בזה 'אות זומביא ב' לה

שני� , שהלכו לאר! הודו לראות מקו� יציאת החמה וזריחתה
האחד שנתקרב הרבה לשמוע ניגו� קול , הלכו ואחד חזר איל�

, האחד נתאל� וזה בחזרתו אמר זה על ידי כתיבה, החמה מת
בעני� סנחריב שהשמיע� קול גלגל  :)סנהדרי� צב(ל "וכ� אמרו ז

וכיו� שכל העליוני� ה� : ל"כותב בזה ד"ובאות י. ש"עיי, "חמה
בער� זה האד� ג� כ�  ,מעוררי� שירה מפני חשק� לידבק בו

כי "צרי� לעורר שיר ושבח לשמח את קונו וכדי שידבק בקונו 
והוא כאשר יזכור רוב טובותיו וחסדיו , "השיר גור� הדביקות

ואילו פינו מלא שירה כי� אי� אנו "עליו כמו שאנו אומרי� 
מספיקי� להודות ל� על אחת מאל� אלפי אלפי� ניסי� 

 )ח, תהלי� לא(ה באמרו "המל� ע ועל זה כיוו� דוד, "ונפלאות
הרי השמחה , "אגילה ואשמחה בחסד� אשר ראית את עניי"

מצד החסד שהטוב עמו ומצד זה היה דוד לעול� משורר והיה 
תהלי� (' מצוה אותנו שנעורר שיר ורנה באמרו רננו צדיקי� בה

כתב וגרסינ� בסו� סוטה  ז"ובאות ל. שיר חדש' שירו לה )א, לג
אוז� ששמעה כלי , רב אודנא דשמעה זימרה תעקראמר  )א. מח(

, זמרא בביתא חורבא בסיפא, אמר רב, זמר תעקר מ� העול�
אבל : ומסיי�', חורב בס�, קול ישורר בחלו�' )צפניה ב(שנאמר 

ה אי� אד� מישראל נמנע "דברי שירות וזכרו� חסדיו של הקב
בקול נגינות ...ומנהג כל ישראל לאומר� בבתי חתני�, זאת

  .ק"עכל, בקול שמחה ולא ראינו מי שמוחה בזאתו
בזמנינו איזה סוג שירה היא , נחשב חשבונה של השירהבואו 

מה לשירה הזאת ', שירה חסידית'זאת שקוראי� לו בצער רב 
הא� שירה זאת משולבת ותואמת למה שציטטנו ? ע� חסידות

ק "נתבונ� ונעמיק מספה, ק בעני� שירות ותשבחות"מהספה
ושירי הערגה שירי הנשמה של , יא זמרה מה היאשירה מה ה

, כמה זה מעורר ומרומ� הגו� והנשמה, א"זיע ק מסקולע�"הרה

או כיצד נראה שמחת בית השואבה שנערכת בהיכלי הישיבות 
או הניגוני� , באיזו דביקות וכמה התעוררות יש, בחצירות הצדיקי�

ששרי� בשולח� אצל הצדיק שמה� שואבי� קדושה ורוממות 
  .עילאית
, א"שליט ר מערלוי"ק אדמו"כר "כשלמדתי אצל מוזכרוני 

, התקיימה איזה חתונה של תלמיד אחד והבחורי� השתתפו
א לא רצה למסור שיעור "ר שליט"ק האדמו"למחרת החתונה כ

לבחורי� באומרו שאתמול בחתונה כשראה הבחורי� אי� שה� 
זה שרקדת� ל בכאב מני� סוג הריקוד הזול ה"וא, רוקדי� התבייש

לב� תורה יש . ק'אמש זהו התנהגות מסגנו� רחובי ולא תורהדי
כולנו זכינו . ק"ודו, הזמרה שלו, יש את השירה שלו, הריקוד שלו

שמחה שפורצת , ת שהיא שמחה של תורה"להשתת� בהכנסת ס
זאת , ואיזה שירי� שרי� ש�, התבוננו נא אי� השירה ש�, גבולות

ר "ק אדמו"שירה זאת לא מחה כעל . שירה של שמחה של מצוה
  .א"מסקולע� שליט

הנלווי� בשמחת , החופה וכל מנהגיה, שמנהג ישראל תורהידוע 
ל שקבעו "בחז'  ואי, ל ממעמד הנשגב בהר סיני"החתונה למדו חז

ברכות (כל המשמח חת� וכלה זוכה לתורה שניתנה בחמשה קולות 
סוג הזמרה  - "שמחת תורה"לכ� צרי� להיות שמחת חתונה של  :)ו

, והשירה צריכה להיות כמו שמחת תורה ולא שמחה של הוללות
שירה כזאת , "הבוחר בשירי זמרה מל� יחיד"שירה זהו דבר מרומ� 

  .ת בוחר אותה"שהשי
ד בעלזא "לפני שלושי� שנה במעמד חנוכת הבית של ביהמזוכרני 

ובדרשתו זעק על התופעה  א"ר מבעלזא שליט"ק אדמו"כב דיבר "ב
, )כמעט זהו הול� ובטל מ� העול�' ברו� ה(' רב שירה חסידיתע'של 

' והוסי� בצער בלשונו שאי� יתכ� שכמה ליצני� הרחוקי� מתורת ה
בידקו היטב , ויצמידוהו לערבי שירה" חסידות"' יקחו את הש� הק

אשורר "הא� זה , ת"בא� מה ששרי� בחתונה מתאימה להכנסת ס
  .ל"תפרקות ודו איזה ה"או ח? "שירה לכבוד התורה

ל שנסתלק מאיתנו בהאי "זצ רבי מיכל יהודה ליפקובי%הגדול הגאו� 
: ל"שתא לדאבו� לב כל בית ישראל מביא בספרו דרכי החיי� וז

והיא כוללת להביא זמרי� ותזמורת לא לפי , העבודה זרה של ימינו
ז חדשה שעלולה להטעות התלמידי� והיא "יש כיו� ע.. רוח התורה

ל לאחרונה שמחולקת חינ� בה� "הראו לי חוברת שי, "ַזָמִרי�"
דבר זה הוא קילקול , ז חדשה"ע. 'מראי� תמונות של זמרי� וכו

עלינו לשמור הבני� , והוא פתח להתדרדרות רוחנית גדולה, גדול
א� שמדובר בזמרי� מתו� , והתלמידי� שלא יסחפו אחרי זה

בתוק�  � והמשגיחי� לעמוד"ועל הרמי. הציבור החרדי והחסידי
מתו� דברי� שנאמרו בכנס (. זו מהישיבות' עבודה זרה'לעקור את 

  .כ"ע. )ו"תשרי תשס, י"� ור"רמי
  .?חסידית -לא –לא נהפכו לפעמי� חתונות לאיזה ערב שירה הא� 

א התריעו לפני הבחורי� שהשירה "הראשי ישיבות שליטגדולי 
קצת כשמפעילי� , באמת כיאה לב� תורה' בחתונות ותזמורת תהי

חוש הריח ומשתתפי� בחתונה מרגישי� מיד הא� זה שירה 
שירה שזוכי� להרגיש ואני ', ר לה"שירה שגורמת נח, שמרוממת

ידוע הסגולות המיוחדות  ..שירה שמביאה דביקות. קרבת אלוקי�
לפעמי� , של כל המשמח חת� וכלה שזוכה לתורה וחמשה קולות

שהשירה היא כמו כ, נראה שזה יותר המשמח עצמו ולא חת� כלה
, "י המוזיקה"מעוצבת ע"א "ר מסקולע� שליט"ק אדמו"שאמר כ

ערב "בלי טע� וריח של אידישקייט זה במחילה לפעמי� כמו  
לפעמי� שומעי� מלחשי�  -כזה מקו� של התפרקות - ,"שירה

א� , אולי הוא נכו�, שטוב שיש לבחורי� היכ� להוציא מרצ� וחיל�
לא . שלבחורי� יהא היכ� להתפרק מדוע על הורי החת� לשל� כס�

לא  - נראה שזה מטרת התזמורת והריקודי� בשמחת חת� וכלה
ו לכתוב בנידו� זה שהוא שיי� לגדולי� ממש שיחוו "הייתי מרהיב ח

א� לדאבו� לב יש לפעמי� שכל החתונה הוא כעי� מפג� , דעת�
  ..למי שהרוקדי� חפצי� ביקר�' ותעמולה וכו

שהרגיש בזמ� הריקודי� , חרת חתונת בנולי פע� אבא כאוב למשח 
כשגמרו המנגני� עבודת� , שהוא כמטרד וכמעט אורח בלתי רצוי

שישל� תקלי� חדתי�  )שהיה מבחינת� כנטע זר(נזכרו באבא 
א "אולי ג� לזה רימז הרבי מסקולע� שליט, לתזמורת ולזמר

שההורי� בורחי� מהמקו� לפי שה� מרגישי� מושלכי� משמחת 
במטותא ממכ� קוראי� . וזאת שמחה ע� כוונות זרות, צאצאיה�

  ?הא� משירה כזו בוני� חורבה אחת מירושלי�: והורי� יקרי�
זה , א צריכי� סייעתא מכא�"ר מסקולע� שליט"ק אדמו"דברי כאי� 

  .אשרי הדור שנשמעי� לקול רבותינו. פשוט וברור
ול שמהרה ישמע בהרי יהודה ובחוצות ירושלי� קול ששו� וקר "ויה

ונזכה לראות כהני� בעבודת� ולוי� , שמחה קול חת� וקול כלה
 .אמ� ואמ�. בשיר� ובזמר�
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